
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
18:00 - 20:00 Τα παιδιά ζωγραφίζουν για την αλληλεγγύη σε ένα μεγάλο πανό που θα αναρτηθεί στην πλα-

τεία ΗΡΩ. Στο χώρο του αμφιθεάτρου του 10ου Δημοτικού δίωρη παρουσίαση ρομποτικής
τεχνολογίας από την ομάδα του 2ου Γυμνασίου.
Μαζί μας και η κοινωνική κουζίνα “Ο άλλος άνθρωπος” μαγειρεύει για όλους μας.

19:00 - 19:10 Λάτιν χοροί με τους μαθητές του 10ου Δημοτικού.

19:10 - 19:25 Μαθητική μπάντα του 3ου Λυκείου.

19:25 - 19:40 Μαθητές του 4ου Λυκείου μας τραγουδούν έντεχνα, ελληνικά και ξένα τραγούδια με αρμόνιο
και κιθάρα.

19:40 - 21:00 Μουσικό συγκρότημα με μαθητές, γονείς και καθηγητές του 4ου Γυμνασίου

21:00 - 21:20 Συγκρότημα Panx Romana

21:20 - 21:30 Μπαμπάδες του 3ου Δημοτικού... ροκάρουν!

21:30 - Μαθητικό μουσικό συγκρότημα του 5ου Λυκείου με έντεχνα ελληνικά, ξένα και παραδοσικά
τραγούδια. Συμμετέχουν και μαθητές του 5ου Γυμνασίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
17:00 - 18:30 Tα παιδιά των 3o-6o Δημοτικών ζωγραφίζουν με τη δασκάλα τους στην πλατεία και εκθέτουν

τα έργα τους με θέμα την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες.
Τα παιδιά του 8oυ Δημοτικού μαζί με τη δασκάλα τους μας θυμίζουν... “πως παίζαμε... παλιά”!

18:30 - 18:50 3o-6o Δημοτικό - θεατρικό δρώμενο των μαθητών με θέμα: “χθες εσύ, τώρα εγώ, αύριο ποιος ξέρει;”
18:50 - 19:05 3o-6o Δημοτικό - παραδοσιακοί χοροί.
19:05 - 19:15 7o Δημοτικό - μοντέρνοι χοροί.
19:15 - 19:30 10o Δημοτικό - οι μαθητές της Β’ Δημοτικού μας τραγουδάνε μαζί με τις δασκάλες τους.
19:30 - 19:45 12o Δημοτικό - μοντέρνοι χοροί.
19:45 - 20:00 1o Γυμνάσιο - παραδοσιακοί χοροί.
20:00 - 20:15 10o Δημοτικό - ποντιακοί χοροί.
20:15 - 20:30 10o Δημοτικό - παραδοσιακοί χοροί από τα Κύθηρα.

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Απριλίου, πλατεία ΗΡΩ και 10ο Δημ. Σχολείο

H ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
σας καλεί σε διήμερο εκδηλώσεων με θέμα:

Δημόσιο Σχολείο με Συλλόγους Δημιουργίας,
Συλλογικότητας και Αλληλεγγύης...

...γιατί αν γλυτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα!



20:30 - 20:40 10o Δημοτικό - παρουσίαση video ομαδικής εργασίας των μαθητών με θέμα: "H ομορφιά του 
ελληνικού βυθού". 

20:40 - 20:50 Παρουσίαση βίντεο ταινίας μικρού μήκους με θέμα: “ΜΑΖΙ”. 
20:50 - 21:00 Παρουσίαση βίντεο του 4oυ Λυκείου κατά του καπνίσματος.
21:00 - 21:10 Παρουσίαση βίντεο του 4oυ Λυκείου για το bulling.
21:10 - 21:30 Παρουσίαση βίντεο του 5oυ Λυκείου με τη... μεταμόρφωση του σχολείου!

Καθόλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα υπάρχουν στον προαύλιο χώρο του 10ου δημοτικού
σχολείου και στην πλατεία ΗΡΩ έργα των σχολείων της πόλης. Συγκεκριμένα:

1ο Νηπιαγωγείο: Δύο αφίσες με ομαδική εργασία των παιδιών: α) "Το δέντρο των αξιών" και β) "Ήρθε η άνοιξη".
5ο Νηπιαγωγείο: Αφίσα με ζωγραφιές των παιδιών με θέμα: "Αν ήμουν πρόσφυγας".
7ο Νηπιαγωγείο: Αφίσα με ζωγραφιές των παιδιών με θέμα: "Πρόσφυγες: εσύ κι εγώ, εκεί κι εδώ, από τόπο μακρινό".
9ο νηπιαγωγείο: Αφίσα με ζωγραφιές των παιδιών με θέμα: "Βοηθάω τους πρόσφυγες".
10ο Νηπιαγωγείο: Πασχαλινό παζάρι του Συλλόγου Γονέων.
14ο Νηπιαγωγείο: Ζωγραφιές των παιδιών με θέμα: “Όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να κερδίσουμε”.
15ο Νηπιαγωγείο: Ζωγραφιές των παιδιών με θέμα: "Ένας κόσμος γεμάτος χαμόγελα".
16ο Νηπιαγωγείο: Ζωγραφιές των παιδιών με θέμα: "Λουλούδια και χρώματα".
3ο-6ο Δημοτικά: Πασχαλινό παζάρι του Συλλόγου Γονέων. 
5ο Δημοτικό: Πασχαλινό παζάρι του Συλλόγου Γονέων και έκθεση εικαστικών με έργα των μαθητών.
7ο Δημοτικό: Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών με θέμα: “Δημιουργία, Συλλογικότητα και Αλληλεγγύη”.
8ο Δημοτικό: Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών με θέμα: “Δημιουργία, Συλλογικότητα και Αλληλεγγύη”. 
9ο Δημοτικό: Αφίσα με έργα της συλλογικής προσπάθειας παιδιών, δασκάλων και γονιών με θέμα: “Δημιουργία,
Συλλογικότητα και Αλληλεγγύη”.
10ο Δημοτικό: Τα παιδιά της Δ' Δημοτικού μας εκθέτουν τα ποιήματά τους και τις ζωγραφιές τους. Έκθεση ζω-
γραφικής των μαθητών με θέμα: “Δημιουργία, Συλλογικότητα και Αλληλεγγύη” (δραστηριότητα Συλλόγου Γονέων).
12ο Δημοτικό: Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών με θέμα: “Δημιουργία, Συλλογικότητα και Αλληλεγγύη”.

1ο Γυμνάσιο: Έκθεση ζωγραφικής με έργα των μαθητών.
2ο Γυμνάσιο: Εργαστήρι ψηφιδωτών από το Σύλλογο Καθηγητών.
3ο Γυμνάσιο: Σύλλογος Γονέων και Καθηγητών, παζάρι με πασχαλινά είδη.

2ο Λύκειο: Πασχαλινό παζάρι του Συλλόγου Γονέων.
4ο Λύκειο: Έκθεση ρομποτικής τεχνολογίας. Εφημερίδα του 4oυ Λυκείου.
5ο Λύκειο: Ενημερωτικά φυλλάδια για τις δράσεις των μαθητών του 5oυ Λυκείου.

Μην ξεχνάτε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες

μικροί και μεγάλοι φέρνουμε είδη ανάγκης (πάνες, φρυγανιές, γάλα, όσπρια,

ζυμαρικά, μπισκότα, μέλι, ζάχαρη και τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα)


